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Tidspunkt  

Sted  

19. september 2010 kl. 15:00  

Sortland Hotell  

 

Til stede  Egil Daljord (kasserer)  

Odd Martin Davidsen (sekretær)  

Sven Asbjørn Korneliussen (leder)  

 

Saker  Sak 6 – 12 / 2010   

Oppfølging    

Merknader  Anne Lise Grunnstad (styremedlem) – meldt forfall 

Børge Lie (varamedlem) – meldt forfall  

 

 

Sak 6/2010: Referater 

1. Rune Larsen har flyttet til Lofoten og vil overta som musikalsk leder for 

Flakstad TK.  

2. Kretsleder skal besøke Flakstad Trekkspillklubb for å orientere om DM og 

rekruttering  

3. MFO holder kurs i søknadsskrivning i Bodø 30/9. Kurset er gratis og kretsleder 

deltar.  

4. Regnskap pr. 19/9 fremlagt med positiv saldo kr 20 114,23.  

5. NTL’s forespørsel om lønnet dirigent. Ingen i vår krets.  

6. Kretsleder besøker Narvik Trekkspillklubb angående forberedelser DM 2011.  

7. Kretsleder kontakter NRK Nordland angående fast post kalt ”Trekkspillklubben”.  

Vedtak: Referatene tas til underretning  

 

Sak 7/2010: DM i Narvik 2011 

 Tidspunktet for DM blir helgen 8. – 10. april 2011 

 Informasjon ovenfor klubbene blir etter hvert publiser på kretsens hjemmesider. 

Harstad Trekkspillklubb må også informeres. Det må jobbes for å motivere kretsen 

klubber til å delta på DM som samtidig markerer Narvik Trekkspillklubbs 50-års 

jubileum. Med sin lange fartstid fortjener klubben at vi alle deltar i feiringen.  

 Kretsstyret oppfordrer arrangøren av DM å tilrettelegge tiltak for de yngste 

deltagerne. Hva med samspill med unge utøvere som trakterer andre instrumenter 

enn trekkspill? En forutsetning er imidlertid at trekkspill blir en del av gruppen 

unge musikere. Kretsleder vil ta opp denne saken med Narvik Trekkspillklubb under 

sitt besøk der. Det ville være ønskelig med et eget arrangement for de yngste på 

fredag kveld.  

 Ut fra tidligere erfaringer ønsker kretsstyret at gammeldanskonkurransene 

kombineres med dans.  

 Markedsføring av NTL under DM. Kretsleder vil også diskutere dette med 

arrangørklubben. Kretsstyret forutsetter at en eventuell stand blir betjent under 

DM slik at det aktivt kan verves medlemmer.  

 Som nevnt feirer Narvik Trekkspillklubb sitt 50-årsjubileum. Kretsstyret har 

vedtatt å gi en oppmerksomhet og fremsi noen velvalgte ord til jubilanten.  

Vedtak:Kretsleder tar kontakt og avtaler møte med Narvik Trekkspillklubb. 

Punktene under sak 7/2010 tas opp med klubben og vi går ut fra at kretsstyrets 

ønsker ble imøtekommet.  
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Sak 8/2010: Situasjonen i kretsen  

 Klubbene – Musikalsk ledelse – rekruttering:  

Beklageligvis tyder alt på at trekkspillere kan være en ”utdøende rase” hvis ikke 

nye metoder benyttes for å få rekruttert unge utøvere til trekkspillmiljøet. Vi 

finner at det trengs unge musikalske ledere som kan engasjere de unge. Lofoten 

har heldigvis Terje Brun og nå også Rune Larsen. Vesterålen står dessverre uten 

slike unge dynamiske ledere. Kretsstyret pålegger hver enkelt i styret å finne en 

person som kan fylle rollen som musikalsk leder/pådriver. Dersom noen av dere 

der ute vet om slike resurspersoner, så gi styret beskjed.  

 Samspillgrupper: 

En nødvendig vei å gå er samspill med andre instrumenter. Kan vi få til et 

prosjekt der alle typer instrumenter kan inngå i samspillgrupper? En forutsetning 

er selvfølgelig at også trekkspill inngår i slike grupper. Unge mennesker er ikke 

ukjent med trekkspill i slike sammenhenger, jfr. DDE og andre band. Tor Furre har 

forøvrig foreslått dette for lenge siden under Diskusjonsforum på våre 

hjemmesider, se http://trekkspill.us/Diskusjonsforum.aspx. Vi ser gjerne at alle 

gjør sitt til at et slikt/slike prosjekt(er) kan bli en realitet.  

 Arrangementer: 

Kretsen har de siste par årene arrangert Trekkspillgalla og det har vært en 

ubetinget suksess både musikalsk og økonomisk. Årets Trekkspillgalla arrangeres 

på Myre den 23.20.2010 av Øksnes Trekkspillklubb. Meld dere på når invitasjonen 

kommer. Nærmere informasjon vil etter hvert bli publisert i Aktivitetskalenderen 

på vår hjemmeside.  

 

Sak 9/2010: Landsmøtet 2010  

                Landsmøtet holdes i Skien 15. – 17. oktober 2010  

Vedtak:Kretsleder Sven Asbjørn Korneliussen deltar på Landsmøtet. 

 

Sak 10/2010: Dommere under DM  

Fra enkelte hold er det ytret ønske om at valg av dommere ikke kun skal 

bestemmes ut fra økonomi.  

Vedtak:Kretsstyret tar dette til etterretning og kretsleder vil ta dette opp med 

arrangøren av DM 2011.  

 

Sak 11/2010: Konkurransene i Gammeldans under DM  

                Det er ønsket at konkurransene i Gammeldans skjer sammen med dans.  

                Vedtak:Kretsstyret finner dette fornuftig og kretsleder tar dette videre.  

 

Sak 12/2010: Tjeldsundtreffet og Lofottreffet  

Kan kretsen støtte ett eller begge arrangementene på noe vis?  

Vedtak:Kretsstyret finner ikke å kunne gå økonomisk inn i noen av disse 

arrangementene. Styret har heller ingen myndighet til å beordre noen til å delta. 

Kretsleder vil imidlertid skrive brev og takke for godt arrangement og ytre 

kretsens anerkjennelse.  

 

Møtet hevet kl. 16:30.  

 

Odd Martin Davidsen  

Kretssekretær 

 

http://trekkspill.us/Diskusjonsforum.aspx

